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REDECOOP AGRIFAM 

 

 

Relatório de Sistematização 

 

 

Este documento relata o dia de 14 de abril de 2016, às 8:00 horas, onde se reuniram 
Cooperativas da Agricultura Familiar do Estado do Rio Grande do Sul e Organizações e 
Instituições Governamentais de apoio às políticas públicas da Comissão Coordenadora da, no 
MDA –Ministério do Desenvolvimento Agrário-. A necessidade de um ponto Cooperativa 
central de distribuição metropolitana CENDIMET da Agricultura Familiar é colocada em pauta, 
com as incertezas por parte do Governo do Estado pela falta de respostas as nossas 
solicitações, encaminhamos dois pontos práticos, que seriam um depósito desativado da Conab 
como entreposto em Porto Alegre e um espaço da Prefeitura de Canoas, como os próximos 
encaminhamentos concretos, tendo em vista a necessidade urgente desse espaço.  

A cerca da Personalidade Jurídica se determina que deva ser uma Cooperativa Central 
de distribuição, armazenamento, organização de cargas, assistência técnica e comercialização, 
primeiramente iniciando suas atividades com distribuição, armazenamento e organização de 
cargas e posteriormente vindo a exercer as demais atividades. Como encaminhamento ficou a 
cargo da Coordenação das Unidades de Cooperativismo uma reunião com a Secretaria da 
Fazendo do Estado para dirimir dúvidas fiscais, a fim de formatar a Rede nos devidos moldes 
legais, assim como também a participação de um contador o qual fará a contabilidade desta 
Cooperativa. 

 
COMERCIALIZAÇÃO: 
 

A estratégia é que com a comercialização dos potenciais consumidores de Santa Maria a 
RedeCoop estruture a rede no seu formato ideal, viabilizando os mercados secundários e 
descentralizados em todo o estado com as Cooperativas Centrais e Singulares espalhadas, 
criando uma rede de abastecimento com aproveitamento da logística reversa dos veículos 
transportadores. Assim sendo a estruturação é ponto chave do sucesso das iniciativas em todo 
o estado. A Cecafes está articulando junto a Cooperativas da região de Passo Fundo um 
entreposto de distribuição, já em Vacaria, o espaço é da Prefeitura e está disponível as 
articulações da rede. Porém em Santa Maria há um problema de entreposto, sendo que o que 
há é alugado e não está mais se viabilizando, segundo a Unicentral existe a possibilidade de um 
ginásio da cidade para isso que em caráter de urgência deve se até semana que vem. Como 
Santa Maria têm atuação estratégica para a Rede, caso não se resolva até semana que vem a 
situação do espaço, iremos via rede pensar uma solução conjunta.  
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ATUALIZAÇÃO DA LISTA: 
 
   

Lista de Alimentos 

IN NATURA 

 Aipim com casca; 

 Banana prata orgânica; 

 Banana prata; 

 Batata doce; 

 Batata inglesa branca; 

 Bergamota nacional; 

 Beterraba; 

 Cebola nacional; 

 Cenoura; 

 Laranja nacional; 

 Maçã nacional; 

 Tomate gaúcho/longa vida. 
 
AGROINDSUTIALIZADOS 

 Açúcar Mascavo; 

 Arroz agulhinha branco e parbolizado 
orgânico; 

 Arroz agulhinha branco e parbolizado; 

 Doce de banana orgânico; 

 Doce de abobora; 

 Doce de figo; 

 Doce de leite; 

 Extrato de tomate; 

 Feijão preto; 

 Feijão carioca; 

 Farinha de trigo; 

 Farinha de milho; 

 Farinha de mandioca; 

 Leite em pó; 

 Leite UHT; 

 Mel; 

 Panificados; 

 Suco de uva integral; 

 Suco de laranja integral; 

 Ovos. 
 
REFRIGERADOS 

 Bebida láctea; 

 Queijos; 

 Carne Suína (pernil e paleta); 

 Aipim descascado; 

 Leite Saco. 
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MAPA DA REDE 
 
 
 
 
 

 


